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Hiljaa, hiljaa
j o ulun ke llot kaj ahtaa.
Kautta avaruuksien
l<nikuu laulu riemuinen :

Jeesus tullut on!

Hiljaa, hiljaa
j oulun ke llot knj ahtaa.
Taivahalla sciteillen
völklqy sarj a tdhtösten:
Jeesus tullut on!

Hiljaa, hiljaa
j oulun ke llot kaj ahtaa.
K i rkka at j o ul uky ntt ikit
Iempeösti hymyyvtit:
Jeesus tullut on!

Hiljaa, hiljaa
j oulun kellot kaj ahtaa.
Kaikuu laulu lapsosten
ki rkkaha s t i h e lklcy e n :
Jeesus tullut on!

Maa on niin kaunis,

kirkas Luojan taivas,

ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta
kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie.

Kiitövi aika,
vierähtävöt vuodet,
mie s p o lv e t v aip uv at unho laan.
Kirkasna aina
sielujen laulun
taivainen sointu söilyy va.an.

Enkelit ensin
paimenille lauloi,
sielusta sieluhun ka.iku soi:
Kunnia Herran,
maassa nyt rauha,
kun Jeesus meille armon toi!
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Puer nqlus ln Bellehem
Kokoelmosto Pioe Contiones

Leevi Modetojo
Enkellen foululqulu
Sonot L. Onervo

Lose Vohtolo
Iuhonnen tulkkll kyntfllöö
Sovitus Pekko Viljonen
Sonot Jookko Hoovio

Fronz Gruber
Jouluyö, fuhlctyö
Sonot Joseph Mohr,
suomennos G. D Schönemonn

Amerikkoloinen sövelmö
O Llttle Town of Belhlehem
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MorttiTurunen
Jouluno
Sonot Mouno lsolo

Negro spirituol
Ihe Vlgln Mory hod
q boby boy
Sovitus Doryl Runswick

Pjotr Tsoikovski
Khvollfie Gospodo
s nyebyes
Ortodoksinen hym niteksti

Benjomin Britten
Ihere ls no Rose
Teoksesto A Ceremony
of Corols

Mortti Helo
Hlflolnen foululoulu
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Joulun kellol

"%^,Leevi Modetojo
Arklhuolesl kolkkl helfö
Sonot Alpo Noponen

Jeon Sibelius
En elsl vollqq lolsfoo
Sonot Z. Topelius.
suomentojo tuntemoton

Ahti Sonninen
Jouluhymnl
Sonot Une Hoornojo
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